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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ФИНАНС  МИНИСТРЛЫГЫ 

 

 

 

              ПРИКАЗ                                                                           БОЕРЫК 
30.12.2015  №                02-143 

                                                            

                                                           Казан ш. 

 

«Татарстан Республикасы бюджетының җыелма 

бюджет росписен һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволарын баш бүлүчеләрнең 

(Татарстан Республикасы бюджеты дефицитын 

финанслау чыганакларының баш 

администраторлары) бюджет росписьләрен 

тутыру һәм алып бару тәртибен раслау турында» 

02.04.2010 № 02-29 Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгы боерыгы белән расланган  

Татарстан Республикасы бюджетының җыелма 

бюджет росписен һәм Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволарын баш бүлүчеләрнең 

(Татарстан Республикасы бюджеты дефицитын 

финанслау чыганакларының баш 

администраторлары) бюджет росписьләрен 

тутыру һәм алып бару тәртибенә үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

  «Россия Федерациясе Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү турында» 22 

октябрь, 2014 ел, № 311-ФЗ Федераль закон һәм «Муниципаль районнарның җирле 

үзидарә органнарына җирлекләргә финанс ярдәменең төбәк фондыннан җирлекләргә 

дотацияләр исәпләү һәм бирү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен 

бирү турында» 18 декабрь, 2014 ел, № 127-ТРЗ Татарстан Республикасы Законы 

кабул ителүгә бәйле рәвештә Татарстан Республикасы бюджетын үтәү процессын 

оештыру максатыннан чыгып, боерык бирәм: 

1.  «Татарстан Республикасы бюджетының җыелма бюджет росписен һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүчеләрнең (Татарстан 

Республикасы бюджеты дефицитын финанслау чыганакларының баш 

администраторлары) бюджет росписьләрен тутыру һәм алып бару тәртибен раслау 

турында» 02.04.2010 № 02-29 Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 
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боерыгы белән расланган  Татарстан Республикасы бюджетының җыелма бюджет 

росписен һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүчеләрнең 

(Татарстан Республикасы бюджеты дефицитын финанслау чыганакларының баш 

администраторлары) бюджет росписьләрен тутыру һәм алып бару тәртибенә (алга 

таба - Тәртип)   (Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 30.12.2010 ел, 

№ 02-125,  29.04.2011 ел, № 02-44,  23.12.2011 ел, № 02-130,  31.12.2013  ел, № 02-

146 боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

 1 пунктның 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«1) Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүчеләр, 

бюджетлар чыгымнары классификациясенең чыгымнар бүлекләре, бүлекчәләре, 

максатчан статьялары (Татарстан Республикасы дәүләт программалары һәм 

программага кертелмәгән эшчәнлек юнәлешләре), чыгымнар төрләре төркемнәре 

ягыннан, агымдагы финанс елына һәм планда каралган чорга Татарстан 

Республикасы бюджет чыгымнары буенча бюджет ассигнованиеләре;»;  

 

 1
1 
пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1
1
. Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының аналитик учетын алып 

бару һәм аларны аныклау маскатыннан чыгып, түбәндәге өстәмә классификация 

кодлары кулланыла: 

дәүләт идарәсе секторының операцияләре классификациясе коды; 

өстәмә функциональ код; 

өстәмә икътисадый код; 

өстәмә чыгымнар коды.»; 

 

5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5. Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүчеләргә (алга 

таба – баш бүлүчеләр) бюджет йөкләмәләре лимитлары Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволарын баш бүлүчеләр, бюджетлар чыгымнары классификациясе 

чыгымнарының бүлекләре, бүлекчәләре, максатчан статьялары (Татарстан 

Республикасы дәүләт программалары һәм программага кертелмәгән эшчәнлек 

юнәлешләре), чыгымнар төркемнәре, төркемчәләре һәм чыгымнар төрләре 

элементлары буенча раслана.»; 

 

11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«11. Җыелма росписьне һәм бюджет йөкләмәләре лимитларын үзгәртү хәл 

ителә: 
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Закон кабул итүгә бәйле рәвештә; 

Законга үзгәрешләр кертү турында Татарстан Республикасы Законнарын кабул 

итүгә бәйле рәвештә; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының резерв фонды 

средстволарын, шулай ук Закон нигезендә билгеләнеп расланган бюджет 

ассигнованиеләре составында башкача резервланган средстволарны куллану (яңадан 

бүлү) турында билгеләнгән тәртиптә кабул ителгән Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарлары нигезендә; 

физик һәм юридик затлардан максатчан билгеләнештәге субсидияләрне, 

субвенцияләрне, башка бюджетара трансфертларны һәм кире кайтарылмый торган 

акчаларны Закон нигезендә расланган күләмнәрдән тыш алу очрагында, шулай ук 

әлеге средстволарның кимүе (кире кайтару яки ихтыяҗ булмау) очрагында: 

баш бүлүчеләрнең (чыганакларның баш администраторлары) тәкъдимнәре 

буенча.»; 

 

12.1 пунктта: 

 1 пунктчасында «баш бүлүчеләрнең, чыгымнар бүлегенең, бүлекчәсенең, 

максатчан статьясының, чыгымнар төренең һәм Россия Федерациясе бюджетлары 

чыгымнары классификациясенең дәүләт идарәсе секторы операцияләре буенча» 

дигән сүзләрне төшереп калдырырга; 

2 пунктчасында «гадәттән тыш хәлләрнең аянычлы нәтиҗәләрен кисәтү һәм 

юкка чыгару, социаль-мәдәни өлкә һәм торак-коммуналь хуҗалык объектларын 

кабул итү һәм файдалануга тапшыру өчен резерв» дигән сүзләрне «Закон нигезендә 

билгеләнеп расланган бюджет ассигнованиеләре составында башкача резервланган 

средстволар» дигән сүзләргә алыштырырга»; 

3 пунктчасында «Россия Федерациясе бюджетлары дефицитларын финанслау 

чыганаклары классификациясенең Татарстан Республикасы бюджеты дефицитын 

финанслау чыганакларының кодлары һәм баш администраторлары кодлары буенча» 

дигән сүзләрне төшереп калдырырга; 

 

13.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«13.1.  Бюджет средстволарын баш бүлүчеләрнең (бүлүчеләрнең), бюджет 

средстволарын алучыларның функцияләре һәм вәкаләтләре үзгәрүгә, шулай ук 

дәүләт мөлкәтен Министрлыкка тапшыруга бәйле рәвештә җыелма бюджет 

росписенә һәм бюджет йөкләмәләре лимитларына үзгәрешләр керттелгәндә, бу 

Тәртипнең 12.1 пунктында санап үтелгән документлардан тыш, баш бүлүчеләр 

(чыганакларның баш администраторлары) арасында вәкаләтләр (функцияләр) 
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тапшырышу очрагында, Россия Федерациясе бюджет классификациясенең барлык 

кодлары буенча тапшырыла торган бюджет йөкләмәләре лимтлары суммаларын һәм 

бюджет ассигнованиеләре суммаларын күрсәтеп, кабул итеп алучы һәм тапшыручы 

яклар тарафыннан билгеләнгән тәртиптә килештерелгән кабул итеп алу-тапшыру 

ведомосте тапшырыла.»; 

 

13.2 пунктта «гадәттән тыш хәлләрнең аянычлы нәтиҗәләрен кисәтү һәм юкка 

чыгару, социаль-мәдәни өлкә һәм торак-коммуналь хуҗалык объектларын кабул итү 

һәм файдалануга тапшыру өчен резерв» дигән сүзләрне «Закон нигезендә 

билгеләнеп расланган бюджет ассигнованиеләре составында башкача резервланган 

средстволар» дигән сүзләргә алыштырырга»;  

 

 13.5 пунктны үз көчен югалткан дип танырга;  

 

14 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14. Агымдагы финанс елының җыелма бюджет росписенә һәм бюджет 

йөкләмәләре лимитларына үзгәрешләр кертү агымдагы елның 15 декабренә кадәр 

хәл ителә. 

Агымдагы финанс елының 15 декабреннән соң җыелма бюджет росписенә 

үзгәрешләр түбәндәге очракларда кертелә: 

1) Законга үзгәрешләр кертелгәндә; 

2) бюджет средстволарын баш бүлүчеләрнең (бүлүчеләрнең), бюджет 

средстволарын алучыларның функцияләре һәм вәкаләтләре үзгәргәндә, шулай ук 

дәүләт мөлкәтен тапшыруга бәйле рәвештә;  

3) физик һәм юридик затлардан максатчан билгеләнештәге субсидияләрне, 

субвенцияләрне, башка бюджетара трансфертларны һәм кире кайтарылмый торган 

акчаларны алганда; 

4) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының резерв фонды 

средстволарын, шулай ук Закон нигезендә билгеләнеп расланган бюджет 

ассигнованиеләре составында башкача резервланган средстволарны кулланганда 

(яңадан бүлгәндә); 

5) Татарстан Республикасы бюджеты средстволарына күчерү-түләтүне күздә 

тоткан суд актларын үтәгәндә.»; 

 

 19 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«19. Бюджет росписе үз эченә ала: 

1) баш бүлүче карамагындагы Татарстан Республикасы бюджеты 
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средстволарын бүлүчеләр (алучылар), бюджетлар чыгымнары классификациясенең 

чыгымнар бүлекләре, бүлекчәләре, максатчан статьялары (Татарстан Республикасы 

дәүләт программалары һәм программага кертелмәгән эшчәнлек юнәлешләре), 

чыгымнар төркемнәре, төркемчәләре һәм чыгымнар төрләре элементлары буенча, 

агымдагы финанс елына һәм планда каралган чорга баш бүлүче чыгымнары буенча 

бюджет ассигнованиеләрен; 

2) Татарстан Республикасы бюджеты дефицитын финанслау чыганаклары 

администраторлары һәм бюджетлар дефицитларын финанслау чыганаклары 

классификациясе кодлары буенча агымдагы финанс елына һәм планда каралган 

чорга Татарстан Республикасы бюджеты дефицитын финанслау чыганаклары буенча 

бюджет ассигнованиеләрен.»; 

 

Тәртипкә №1 кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

Тәртипкә №2 кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

Тәртипкә №3 кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

Тәртипкә №5 кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

Тәртипкә №6 кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

Тәртипкә №8 кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

Тәртипкә №11 кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп 

бирелә); 

Тәртипкә №12 кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп 

бирелә). 

 

2. Бюджет бүлегенә бу боерыкны Татарстан Республикасы Юстиция 

министрлыгына дәүләт теркәвенә җибәрергә. 

3.Тәртип нигезләмәләренең, 2016 елга Татарстан Республикасы бюджетының 

җыелма бюджет росписеннән һәм Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын 

баш бүлүчеләрнең (Татарстан Республикасы бюджеты дефицитын финанслау 

чыганакларының баш администраторлары) бюджет росписьләреннән башлап,  

Татарстан Республикасы бюджетының җыелма бюджет росписен һәм Татарстан 

Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүчеләрнең (Татарстан Республикасы 

бюджеты дефицитын финанслау чыганакларының баш администраторлары) бюджет 

росписьләрен тутыру һәм алып баруда килеп чыгучы хокукый мөнәсәбәтләргә 

кагылуын билгеләргә. 

 

 

Министр                                               Р.Р.Гайзатуллин 
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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының 02.04.2010 № 02-29 боерыгы 

(30.12.2015 ел, № 02-143 боерыгы 

редакциясендә) белән расланган Татарстан 

Республикасы бюджетының җыелма бюджет 

росписен һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволарын баш бүлүчеләрнең (Татарстан 

Республикасы бюджеты дефицитын финанслау 

чыганакларының баш администраторларының) 

бюджет росписьләрен тутыру һәм алып бару 

тәртибенә №1 кушымта 

 

 Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы 

(Бюджетны үтәүче орган атамасы) 

 

Татарстан Республикасы бюджетының  

 20____ финанс елына 

Һәм планда каралган 20___ и 20____ еллар чорына җыелма бюджет росписе 

 

Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 

 

                              Үлчәү берәмлеге: сум. 

Атамасы 

Коды Бюджет ассигнованиеләре 

баш 

бүлүченең 

бүлекне

ң 

бүлекчә

нең 

максат

чан 

статьян

ың 

чыгымнар 

(төркемнәр) 

төренең  

 агымдагы 

20__ ел 

 планда 

каралган 

чорның I 

елы 

 планда 

каралган 

чорның II 

елы 

         

         

Барлыгы         

 

Татарстан Республикасы бюджеты дефицитын финанслау чыганаклары  

 

                                               Үлчәү берәмлеге: сум. 

Атамасы 

Коды  Еллар барлыгы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты дефицитын 

финанслау 

чыгынаклары баш 

администраторының 

 

Россия Федерациясе 

бюджетлары дефицитларын 

финанслау чыганаклары 

классификациясенең Татарстан 

Республикасы бюджеты 

дефицитын финанслау 

чыганагының 

 агымдагы 

20__ ел 

 планда 

каралган 

чорныңI 

елы 

 планда 

каралган 

чорның II 

елы 

      

      

Барлыгы         

 

 

 Татарстан 

Республикасы 

финанс министры 

   

 

 

 

 

 (имзасы)  (тулы имзасы)  
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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының 02.04.2010 № 02-29 боерыгы 

(30.12.2015 ел, № 02-143 боерыгы 

редакциясендә) белән расланган Татарстан 

Республикасы бюджетының җыелма бюджет 

росписен һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволарын баш бүлүчеләрнең (Татарстан 

Республикасы бюджеты дефицитын финанслау 

чыганакларының баш администраторларының) 

бюджет росписьләрен тутыру һәм алып бару 

тәртибенә №2 кушымта 

 

 20___ финанс елына һәм 

планда каралган 20___ һәм 20____ еллар чорына бюджет ассигнованиеләре турында 

уведомление 
 

 

 

Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволарын баш 

бүлүче:  

 

__________________________________________________ 

 

Үлчәү берәмлеге: сум.  

Нигез: __________________________________________________  

  (закон, указ, карар, боерык, хат) 

 

 

 

 

Бюджет классификациясе Ассигнованиеләр 

Коды 

 агымдагы 

20__ ел 

 планда 

каралган 

чорның I елы 

 планда 

каралган 

чорның II 

елы 

баш 

бүлүченең 

бүлек

нең 

бүлекч

әнең 

максатчан 

статьяның 

чыгымнар 

(төркемнәр) 

төренең  

        

        

Барлыгы            

 

 

Татарстан 

Республикасы 

финанс министры 

   

 

 

 

 

 

 

 (имзасы)  (тулы имзасы)  
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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының 02.04.2010 № 02-29 боерыгы 

(30.12.2015 ел, № 02-143 боерыгы 

редакциясендә) белән расланган Татарстан 

Республикасы бюджетының җыелма бюджет 

росписен һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволарын баш бүлүчеләрнең (Татарстан 

Республикасы бюджеты дефицитын финанслау 

чыганакларының баш администраторларының) 

бюджет росписьләрен тутыру һәм алып бару 

тәртибенә №3 кушымта 

 

 

  20___ финанс елына һәм 

планда каралган 20____һәм 20____ еллар чорына бюджет йөкләмәләре лимитлары 

турында 

уведомление  

 

 

Татарстан Республикасы 

бюджеты средстволарын баш 

бүлүче:  

 

__________________________________________________ 

Үлчәү берәмлеге: сум. 

Нигезе: __________________________________________________ 

 (закон, указ, карар, боерык, хат) 

 

 

 

Бюджет классификациясе Лимитлар 

Коды 

 агымдагы 

20__ ел 

 планда 

каралган 

чорның I 

елы 

 планда 

каралган 

чорның II 

елы 

баш 

бүлүченең 

бүлекн

ең 

бүлекчәне

ң 

максатчан 

статьяның 

чыгымнар 

(төркемнәр) 

төренең  

        

        

Барлыгы          

 

Татарстан 

Республикасы 

финанс министры 

   

 

 

 (имзасы)  (тулы имзасы)  
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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының 02.04.2010 № 02-29 боерыгы 

(30.12.2015 ел, № 02-143 боерыгы 

редакциясендә) белән расланган Татарстан 

Республикасы бюджетының җыелма бюджет 

росписен һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволарын баш бүлүчеләрнең (Татарстан 

Республикасы бюджеты дефицитын финанслау 

чыганакларының баш администраторларының) 

бюджет росписьләрен тутыру һәм алып бару 

тәртибенә №5 кушымта 

                                                               

 «Раслыйм» 

                                                         Татарстан Республикасы 

финанс министры 

                                                   _________________ 
                                                                                                                                                     (имза) 

                                                   _______________________ 

                                                                                                                                                                   (тулы имза) 

                                                   «___» _________ 20___ ел 

 

 20____ финанс елына һәм планда каралган 20_____  һәм 20_____ еллар 

чорынаТатарстан Республикасы бюджеты чыгымнарының җыелма бюджет росписен 

һәм бюджет йөкләмәләре лимитларын үзгәртү турында 

белешмә № ______ 

 «___» _____________ 20___ ел 
 

Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволарын баш бүлүче:  

 

_____________________________________________ 

Үзгәреш кертүгә нигез _____________________________________________ 
                                                                                                                               (закон, указ, карар, боерык, хат) 

 «____» _________  20___ел № __________ мәсьәләсе буенча________________________________ 

 

                                                  Үлчәү берәмлеге: сум. 

Коды Сумма (+, -) 

баш 

бүлүченең 

бүлекне

ң 

бүлекчә

нең 

максатчан 

статьяның 

чыгымнар  

төренең  

 агымдагы 

 елга 

 планда каралган 

чорның I елына 

 планда каралган 

чорның II елына 

        

        

Барлыгы           

Оешма җитәкчесе 

___________   ___________________ 
      (имза)               (тулы имза) 

«______» _____________ 20___ г. 

Оешманың финанс подразделениесе 

җитәкчесе  

___________   ___________________ 
      (имза)               (тулы имза) 

«______» _____________ 20___ ел                

Эш башкаручы 

__________   _____________________ 
     (имза)               (тулы имза) 

  «______» ____________ 20____ ел 

Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының Казначылык 

департаменты билгесе  

Бүлек начальнигы 

 

__________     _________________ 
    (имза)                    (тулы имза) 

 «______» ____________ 20____ ел    

Эш башкаручы 

 __________     ________________ 
     (имза)                       (тулы имза) 

  «______» __________ 20____ ел 
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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының 02.04.2010 № 02-29 боерыгы 

(30.12.2015 ел, № 02-143 боерыгы 

редакциясендә) белән расланган Татарстан 

Республикасы бюджетының җыелма бюджет 

росписен һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволарын баш бүлүчеләрнең (Татарстан 

Республикасы бюджеты дефицитын финанслау 

чыганакларының баш администраторларының) 

бюджет росписьләрен тутыру һәм алып бару 

тәртибенә №6 кушымта 

 

     «Раслыйм» 

                                                         Татарстан Республикасы 

финанс министры 

                                                   _________________ 
                                                                                                                                                     (имза) 

                                                   _______________________ 

                                                                                                                                                                   (тулы имза) 

                                                   «___» _________ 20___ ел 

 

 

20___ финанс елына һәм планда каралган 20_____ һәм 20_____ еллар чорына Татарстан 

Республикасы бюджеты чыгымнарының җыелма бюджет росписен һәм бюджет 

йөкләмәләре лимитларын үзгәртү турында  

белешмә № _______ 

 «____» _________ 20___ ел 

 

Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволарын баш бүлүче:  

 

___________________________________________ 

Үзгәреш кертүгә нигез ___________________________________________ 
                                                                          (закон, указ, карар, боерык, хат) 

 «___» _________ 20___ ел № ________ мәсьәләсе буенча________________________________ 

 

                                                    Үлчәү берәмлеге: сум. 

Коды Сумма  (+,-) 

баш 

бүлүченең 

бүлекн

ең 

бүлекчә

нең 

максатчан 

статьяның 

чыгымнар  

төренең  

 агымдагы 

 елга 

 планда каралган 

чорның I елына 

 планда каралган 

чорның II елына 

        

        

Барлыгы            

 

Оешма җитәкчесе     

«______» _____________ 20___ ел 

 

(имза)  (тулы имза)   

Оешманың финанс подразделениесе 

җитәкчесе  

     

«______» _____________ 20___ ел 

 

(имза)  (тулы имза)   

Эш башкаручы      

«______» _____________ 20___ ел (имза)  (тулы имза)   
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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының 02.04.2010 № 02-29 боерыгы 

(30.12.2015 ел, № 02-143 боерыгы 

редакциясендә) белән расланган Татарстан 

Республикасы бюджетының җыелма бюджет 

росписен һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволарын баш бүлүчеләрнең (Татарстан 

Республикасы бюджеты дефицитын финанслау 

чыганакларының баш администраторларының) 

бюджет росписьләрен тутыру һәм алып бару 

тәртибенә №8 кушымта 

 

 

 

 

 20____ финанс елына һәм планда каралган 20____ һәм 20_____ еллар чорына бюджет 

ассигнованиеләрен һәм бюджет йөкләмәләре лимитларын үзгәртү турында 

белешмә-уведомление № _____ 

 «____» _________ 20___ ел 
 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

(Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүче атамасы)  

 Нигез: ________________________________________________________________________ 

 Мәсьәлә 

буенча: 

________________________________________________________________________ 

 

                                                Үлчәү берәмлеге: сум. 

Коды Сумма (+,-) 

баш 

бүлүченең 
бүлекнең 

бүлекчә

нең 

максатчан 

статьяның 

чыгымнар  

төренең  

 агымдагы 

 елга 

 планда 

каралган 

чорның I 

елына 

 планда 

каралган 

чорның II 

елына 

        

Барлыгы            

 

 

Татарстан 

Республикасы 

финанс министры урынбасары 

   

 

 

 

Бүлек начальнигы 

(имза)  (тулы имза) 

 

 (имза)  (тулы имза)  
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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының 02.04.2010 № 02-29 боерыгы 

(30.12.2015 ел, № 02-143 боерыгы 

редакциясендә) белән расланган Татарстан 

Республикасы бюджетының җыелма бюджет 

росписен һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволарын баш бүлүчеләрнең (Татарстан 

Республикасы бюджеты дефицитын финанслау 

чыганакларының баш администраторларының) 

бюджет росписьләрен тутыру һәм алып бару 

тәртибенә №11 кушымта 

 

 

     «Раслыйм» 

                                                         Татарстан Республикасы 

финанс министры 

                                                   _________________ 
                                                                                                                                                     (имза) 

                                                   _______________________ 

                                                                                                                                                                   (тулы имза) 

                                                   «___» _________ 20___ ел 

 

 

 

 ____________ 20___ ел 
                                                                                          (ай) 

бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары  

                                                                                              

 

1. Татарстан Республикасы бюджеты чыгымнары 
 

                                                  Үлчәү берәмлеге: сум. 

Атамасы 

Коды 

Бер айга сумма баш 

бүлүченең 
бүлекнең бүлекчәнең 

максатчан 

статьяның 

чыгымнар  

төренең  

       

Барлыгы         

 

 

 

2. Бюджет йөкләмәләре лимитлары 
 

   Үлчәү берәмлеге: сум. 

Атамасы 

Код 

Бер айга сумма баш 

бүлүченең 
бүлекнең бүлекчәнең 

максатчан 

статьяның 

чыгымнар  

төренең  

       

Барлыгы       
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3. Татарстан Республикасы бюджеты дефицитын финанслау чыганаклары 

  

 

                                               Үлчәү берәмлеге: сум. 

 

Атамасы 

Коды 

Бер айга 

сумма 

Татарстан Республикасы 

бюджеты дефицитын 

финанслау чыганаклары 

баш администраторының 

 

Россия Федерациясе бюджетлары 

дефицитларын финанслау чыганаклары 

классификациясенең Татарстан 

Республикасы бюджеты дефицитын 

финанслау чыганагының 

 

 

    

    

Барлыгы       

 

 

Татарстан 

Республикасы 

финанс министры 

   

 (имза)  (тулы имза) 

 

«____» ____________ 20___ ел 
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Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының 02.04.2010 № 02-29 боерыгы 

(30.12.2015 ел, № 02-143 боерыгы 

редакциясендә) белән расланган Татарстан 

Республикасы бюджетының җыелма бюджет 

росписен һәм Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволарын баш бүлүчеләрнең (Татарстан 

Республикасы бюджеты дефицитын финанслау 

чыганакларының баш администраторларының) 

бюджет росписьләрен тутыру һәм алып бару 

тәртибенә №12 кушымта 

 

 

Чыгымнар росписе 
____________________________________________________________ 

(Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын баш бүлүче атамасы) 

 

 20____  финанс елына һәм планда каралган  20___ һәм 20____ еллар чорына 
 

                                                 

   Үлчәү берәмлеге: сум. 

Атамасы 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты 

средстволарын 

бүлүче 

(алучы)  

Коды Бер елга сумма 

бүлекне

ң 

бүлекчә

нең 

максатча

н 

статьяны

ң 

чыгымнар  

төренең  

агымдагы 

20__ елгы 

 планда 

каралган 

чорның I 

елына 

 планда 

каралган 

чорның II 

елына 

         

Барлыгы           

 

 

 

 

Татарстан Республикасы бюджеты 

средстволарын баш бүлүче  

   

 (җитәкче имзасы)  (тулы имза) 

 

«____» ___________ 20___ ел 

 

 

 


